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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoritis

1. Model Pembelajaran Discovery Learning

Pembelajaran penemuan merupakan salah satu model pembelajaran

yang digunakan dalam pendekatan kontruktivis modern. Pada

pembelajaran penemuan, siswa didorong untuk terutama belajar  sendiri

melalui keterlibatan aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip.

Guru mendorong siswa agar mempunyai pengalaman dan melakukan

eksperimen  dengan kemungkinan mereka menemuka prinsip-prinsip

atau konsep-konsep bagi diri mereka sendiri.

Pembelajaran Discovery Learning adalah  model pembelajaran

yang mengatur  sedemikian rupa sehingga anak memperoleh

pengetahuan yang belum diketahuinya itu tidak melalui pemberitahuan,

sebagian atau seluruhnya dilakukan sendiri. Pembelajaran Discovery

Learning, mulai dari strategi sampai dengan jalan dan hasil penemuan

ditentukan oleh siswa sendiri 29 . Discovery Learning adalah belajar

mencari, menyelidiki dan menemukan sendiri dan merupakan proses

mental siswa mengasimilasikan suatu konsep atau prinsip.

Pembelajaran ini menggunakan teknik pendekatan pemecahan masalah,

sehingga hasil yang diperoleh akan setia dan tahan lama dalam ingatan,

dengan memperluas peran siswa untuk mengumpulkan informasi

29 Tutiliana dan Agusnidar, Loc.Cit.,



16

tentang materi, mengorganisasikannya, serta membuat kesimpulan-

kesimpulan.30 Menurut Sund, Discovery adalah proses mental dimana

siswa mampu mengasimilasikan sesuatu konsep atau prinsip, yang

dimaksudkan proses mental tersebut antara lain ialah: mengamati,

mencerna, mengerti, menggolong-golongkan, membuat dugaan,

menjelaskan, mengukur, membuat kesimpulan dan sebagainya. Suatu

konsep misalnya: segitiga, panas, demokrasi, dan sebagainya, sedang

yang dimaksud dengan prinsip antara lain ialah: logam apabila

dipanaskan akan mengembang. Pada teknik ini siswa dibiarkan

menemukan sendiri atau mengalami proses mental itu sendiri, guru

hanya membimbing dan memberikan informasi.31

Siswa lebih banyak belajar sendiri, mengembangkan kekreatifan

dalam memecahkan masalah. Siswa bentul-betul ditempatkan sebagai

subjek yang belajar. Peranan guru dalam pendekatan discovery adalah

pembimbing belajar dan fasilisator belajar. Tugas utama guru adalah

memilih masalah yang perlu dilontarkan kepada kelas untuk dipecahkan

secara sendiri. Pendekatan discovery dalam belajar mengajar termasuk

pendekatan modern, yang sangat didambakan untuk dilaksanan di

seriap sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan pada saat tatap muka atau

pada saat kegiatan terjadual. Pada pendekatan discovery model

komunikasi yang digunakan bukan komunikasi satu arah atau

komunikasi sebagai aksi, tetapi komunikasi banyak arah atau

30 Julita Sari, Amrul Bahar, dan Dewi Handayani, Loc.Cit.,
31 Roestiyah NK, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm. 20
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komunikasi sebagai peran aksi. Studi dan penelitian terhadap

pendekatan ini telah banyak dilakukan. Berbagai studi tersebut telah

banyak menyimpulkan  bahwa hasil belajar yang bersifat informasi,

fakta dan konsep, tetapi berbeda secara  signifikan dalam mecapai

keterampilan berfikir.32

a. Tahap Pelaksanaan Discovery Learning

Tabel II.1 Sintaks Model Pembelajaran Discovery Learning33

Tahap Pelaksanaan

Stimulation
(stimulasi/pemberian
rangsangan)

Pertama-tama pada tahap ini pelajar
dihadapkan pada sesuatu yang
menimbulkan kebingungannya, kemudian
dilanjutkan untuk tidak memberi
generalisasi, agar timbul keinginan untuk
menyelidiki sendiri. Tahap ini Guru
bertanya dengan mengajukan persoalan,
atau menyuruh anak didik membaca atau
mendengarkan uraian yang memuat
permasalahan. Stimulation pada tahap ini
berfungsi untuk menyediakan kondisi
interaksi belajar yang dapat
mengembangkan dan membantu siswa
dalam mengeksplorasi bahan. Dalam hal
ini Bruner memberikan stimulation
dengan menggunakan teknik bertanya
yaitu dengan mengajukan pertanyaan-
pertanyaan yang dapat menghadapkan
siswa pada kondisi internal yang
mendorong eksplorasi.

Problem statement
(pernyataan/identifikasi
masalah)

Setelah dilakukan stimulasi langkah
selanjutya adalah guru memberi
kesempatan kepada siswa untuk
mengidentifikasi sebanyak mungkin
agenda masalah yang relevan dengan bahan
ajar, kemudian salah satunya dipilih dan
dirumuskan dalam bentuk hipotesis

32 Syaiful Segala, Konsep dan Makna Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.
196-197

33 Tutiliana dan Agusnidar, Loc.Cit., hlm. 12
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Tahap Pelaksanaan

(jawaban sementara atas pertanyaan
masalah.

Data collection
(Pengumpulan Data)

Ketika eksplorasi berlangsung guru
memberi kesempatan kepada para siswa
untuk mengumpulkan informasi sebanyak-
banyaknya yang relevan. Pada tahap ini
berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau
membuktikan benar tidaknya hipotesis,
dengan demikian anak didik diberi
kesempatan untuk mengumpulkan
(collection) berbagai informasi yang
relevan, membaca literatur, mengamati
objek, wawancara dengan nara sumber,
melakukan uji coba sendiri dan sebagainya.

Data Processing
(Pengolahan Data)

Data processing merupakan kegiatan
mengolah data dan informasi yang telah
diperoleh para siswa baik melalui
wawancara, observasi, dan sebagainya,
lalu ditafsirkan. Data processing disebut
juga dengan pengkodean coding/
kategorisasi yang berfungsi sebagai
pembentukan konsep dan generalisasi.
Dari generalisasi tersebut siswa akan
mendapatkan penegetahuan baru tentang
alternatif jawaban penyelesaian yang
perlu mendapat pembuktian secara logis.

Verification
(Pembuktian)

Pada tahap ini siswa melakukan
pemeriksaan secara cermat untuk
membuktikan benar atau tidaknya hipotesis
yang ditetapkan dengan temuan alternatif,
dihubungkan dengan hasil data processing.
Verification bertujuan agar proses belajar
berjalan dengan baik dan kreatif jika guru
memberikan kesempatan kepada siswa
untuk menemukan suatu konsep, teori,
pemahaman melalui contoh yang ia jumpai
dalam kehidupannya.

Generalization
(menarik kesimpulan/
generalisasi)

Tahap generalisasi adalah proses menarik
sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan
prinsip umum dan berlaku untuk semua
kejadian atau masalah yang sama, dengan
memperhatikan hasil verifikasi.
Berdasarkan hasil verifikasi maka anak
didik belajar menarik kesimpulan atau
generalisasi tertentu.
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b. Kelebihan Model Discovery Learning

Kelebihan metode Discovery Learning menurut Kemendikbud,

adalah sebagai berikut:34

1) Membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan

keterampilan‐keterampilan dan proses‐proses kognitif. Usaha

penemuan merupakan kunci dalam proses ini, seseorang

tergantung bagaimana cara belajarnya

2) Metode ini memungkinkan siswa berkembang dengan cepat dan

sesuai dengan kecepatannya sendiri

3) Meningkatkan tingkat penghargaan pada siswa, karena unsur

berdiskusi

4) Menimbulkan rasa senang pada siswa, karena tumbuhnya rasa

menyelidiki dan berhasil

5) Membantu siswa menghilangkan skeptisme (keragu‐raguan)

karena mengarah pada kebenaran yang final dan tertentu atau

pasti.

c. Kelemahan Model Discovery Learning

Kekurangan model Discovery Learning menurut Kemendikbud

adalah sebagai berikut:35

1) Metode ini menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran

untuk belajar. Siswa yang kurang pandai, akan mengalami

34 Nurdin Muhamad, Pengaruh Metode Discovery Learning untuk Meningkatkan
Representasi Matematis dan Percaya Diri Siswa, Jurnal Pendidikan Universitas Garut, Vol. 9, No.
1, ISSN: 1907-932X, (Garut: Universitas Garut, 2016), hlm. 79

35 Nurdin Mudammad, Ibid. hlm.79
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kesulitan abstrak atau berfikir atau mengungkapkan hubungan

antara konsep‐konsep, yang tertulis atau lisan, sehingga pada

gilirannya akan menimbulkan frustasi

2) Metode ini tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang

banyak, karena membutuhkan waktu yang lama untuk

membantu mereka menemukan teori atau pemecahan masalah

lainnya

3) Harapan-harapan yang terkandung dalam metode ini dapat buyar

berhadapan dengan siswa dan guru yang telah terbiasa dengan

cara-cara belajar yang lama

4) Tidak menyediakan kesempatan-kesempatan untuk berpikir

yang akan ditemukan oleh siswa karena telah dipilih terlebih

dahulu oleh guru.

2. Model Pembelajaran Group Investigation

Dasar-dasar merode Group Investigation dirancang oleh Herbert

Thelen yang selanjutnya diperluas dan diperbaiki oleh Sharn dan kawan-

kawan dari Tel Aviv. Metode Group Investigation sering dianggap

paling kompleks dan paling sulit untuk dilakukan dalam pembelajaran

kooperatif.

Model ini berasal dari premis bahwa dalam bidang sosial maupun

intelektual proses pembelajaran di sekolah menggabungkan nilai-nilai

yang didapatnya, keberhasilan penggunaan model ini sangat tergantung

dengan latihan komunikasi dan berbagai keterampilan sosial yang
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dilakukan sebelumnya. Pada Implementasi investigasi kelompok, guru

membagi kelas menjadi beberapa kelompok dengan anggota 5-6 orang

yang sifatnya heterogen. Kelompok ini dapat dibentuk dengan

memepertimbangkan keakraban, persahabatan atau minat yang sama

dalam topik untuk diselidiki dan melakukan penyelidikan yang

mendalam atas topik yang terpilih. Kemudian ia menyiapkan dan dan

mempresentasikan laporan kelompoknya kepada seluruh kelas.36

Seperti yang terkesan dari namanya, Group Investigation sesuai

untuk proyek-proyek studi yang terintegrasi yang berhubungan dengan

hal-hal semacam penguasaan, analisis dan mensistesiskan informasi

sehubungan dengan upaya menyelesaikan masalah yang bersifat multi-

aspek. Tugas akademik haruslah menyediakan kesempatan bagi anggota

kelompok untuk memberikan berbagai macam konstribusi, dan tidak

boleh dirancang hanya sekedar untuk bisa menjawab pertanyaan

pertanyaan yang bersifat faktual, (siapa, apa, kapan dan sebagainya).

Secara umum, guru merancang  sebuah topik yang cakupannya luas,

dimana para siswa selanjutnya membagi topik tersebut ke dalam

subtopik. Subtopik ini merupakan sebuah hasil perkembangan dari

ketertarikan dan latar belakang siswa, yang sama halnya dengan

pertukaran gagasan di antara para siswa.

Sebagai bagian dari investigasi, para siswa mencari informasi dari

berbagai sumber baik di dalam maupun di luar kelas. Sumber-sumber

36 Hamzah B Uno dan Nurdin Mohammad, Belajar dengan Pendekatan Pembelajaran
PALKEM, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 109
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seperti  sederetan gagasan, opini, data, solusi ataupun posisi yang

berkaitan dengan masalah yang sedang dipelajari. Para siswa selanjutnya

mengevaluasi dan mensistesiskan informasi yang disumbangkan oleh

tiap anggota kelompok supaya dapat menghasilkan buah karya

kelompok.

Penting bagi Group Investigation adalah perencanaan kooperatif

siswa atas apa yang dituntut dari mereka.  Anggota kelompok

mengambil bagian dalam merencanakan berbagai dimensi dan tuntutan

dari proyek mereka. Mereka menentukan apa yang  mereka ingin

investigasikan sehubungan dengan upaya mereka untuk  “menyelesaikan

masalah yang mereka hadapi; sumber apa yang mereka butuhkan; siapa

yang akan melakukan apa; dan bagaimana mereka akan menampilkan

proyek mereka yang sudah selesai ke hadapan kelas”. Biasanya ada

pembagian tugas dalam kelompok yang mendorong tumbuhnya

interdependensi yang bersifat positif di antara anggota kelompok. Pada

kelas yang melaksanakan Group Investigation guru bertindak sebagai

narasumber dan fasilisator. Guru tersebut berkeliling di antara

kelompok-kelompok yang ada dan, untuk melihat bahwa mereka bisa

mengelola tugasnya, dan membantu tiap kesulitan yang mereka hadapi

dalam interaksi kelompok, termasuk masalah dalam kinerja terhadap

tugas-tugas khusus yang berkaitan dengan proyek pembelajaran.37

37 Robert E Slavin, Cooperative Learning, (Bandung: Nusa Media, 2009) hlm. 216-217
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a. Tahap Pelaksanaan Group Investigation

Tahap-tahap dari Group Investigation Menurut Robert E, Slavin

adalah:38

1) Mengidentifikasikan topik dan mengatur murid ke dalam

kelompok.

a) Para siswa meneliti beberapa sumber, mengusulkan

sejumlah topik, dan mengkategorikan saran-saran.

b) Para siswa bergabung dengan kelompoknya untuk

mempelajari topik yang telah mereka pilih.

c) Komposisi kelompok didasarkan  pada ketertarikan siswa

dan harus bersifat heterogen.

d) Guru membantu dalam mengumpulkan informasi dan

memfasilitasi pengaturan.

2) Merencanakan  tugas yang akan dipelajari.

Para siswa merencanakan bersama mengenai:

Apa yang akan kita pelajari?,

Bagaimana kita mempelajarinya? Siapa melakukan apa?,

(pembagian tugas)

Untuk tujuan atau kepentingan apa kita menginvestigasi topik

ini?.

38 Ibid., hlm. 218-220
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3) Melaksanakan investigasi

a) Para siswa mengumpulan informasi, menganalisis data, dan

membuat kesimpulan

b) Tiap anggota kelompok berkonstribusi untuk usaha-usaha

yang dilakukan kelompoknya

c) Para siswa saling bertukar, berdiskusi, mengklarifikasi, dan

mensistesis semua gagasan.

4) Menyiapkan laporan akhir

Anggota kelompok menentukan pesan-pesan esensial dari

proyek mereka

a) Anggota kelompok merencanakan apa yang akan mereka

laporkan, dan bagaimana akan membuat prsentasi mereka

b) Wakil-wakil kelompok sebuah panitia acara untuk

mengkoordinasikan rencana-rencana presentasi.

5) Mempresentasikan laporan akhir

a) Presentasi yang dibuat  seluruh kelas dalam berbagai

macam bentuk

b) Bagian presentasi tersebut harus dapat melibatkan

pendengaran secara aktif

c) Para pendengar tersebut mengevaluasi kejelasan dan

penampilan presentasi berdasarkan kriteria yang telah

ditentukan sebelumnya oleh seluruh anggota kelas.
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6) Evaluasi

a) Para siswa saling memberikan umpan balik mengenai topik

tersebut, mengenai tugas yang telah mereka kerjakan,

mengenai keefektifan pengalaman-pengalaman mereka

b) Guru dan murid berkolaborasi dalam mengevaluasi

pembelajaran siswa

c) Penilaian atas pembelajaran harus mengevaluasi pemikiran

paling tinggi.

Tabel II.2 Sintaks Model Pembelajaran Group Investigation39

Fase Pelaksanaan
Teams Pembentukan kelompok yang heterogen yang terdiri

dari 5-6 siswa berdasarkan heterogenitas.
Identification Guru menyediakan beberapa subtopik dalam bidang

masalah secara umum. Setiap kelompok memilih
subtopik yang disediakan guru, kemudian
mengidentifikasi topik tersebut untuk diteliti.

Planning Siswa merencanakan prosedur belajar tertentu untuk
menyelesaikan masalah yang akan diteliti.

Investigation Siswa melakukan penyelidikan dengan
mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi
informasi yang diperoleh secara berkelompok

Final project Setiap kelompok mempersiapkan laporan tugas akhir
terkait dengan hasil investigasi kelompok yang telah
dilakukan

Presentation Siswa mempresentasikan laporan tugas akhirnya di
depan kelas

Evaluation Guru dan siswa mengevaluasi kontribusi masing-
masing kelompok

39 Karunia Eka Lestari dan Mokhhammad Ridwan Yudanegara, Penelitian Pendidikan
Matematika, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm.50
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b. Kelebihan Model Group Investigation

Model pembelajaran Group Investigation memeliki beberapa

kelebihan dibandingkan  dengan model pembelajaran kooperatif

lainnya. Kelebihan mode pembelajaran Group Investigation

adalah:40

1) Siswa yang berpartisipasi cenderung berdiskusi dan

menyumbangkan ide tertentu

2) Gaya bicara siswa dan kerjasama dapat diobservasi

3) Siswa dapat belajar kooperatif lebih aktif, dengan demikian

dapat meningkatkan interaksi sosial mereka

4) Group Investigation dapat mendorong siswa berpartisipasi aktif,

sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat ditransfer di  situasi

di luar kelas

5) Group Investigation mengijinkan guru untuk lebih informal

6) Dapat meningkatkan penampilan dan prestasi belajar siswa.

c. Kelemahan Model Group Investigation

1) Tidak ditunjang dengan adanya hasil penelitian kelompok yang

khusus

2) Proyek-proyek kelompok sering melibatkan siswa-siswa yang

mampu karena siswa-siswa tersebut lebih mampu mengarahkan

belajar mereka sendiri

40 Nadlifa Meiliya Sari dan Novi Eurika., Pengaruh Model Pembelajaran Group
Investigation untuk meningkatkan Hasil Belajar siswa, Jurnal Biologi dan Pembelajaran Biologi,
Vol.1,  No.1,  ISSN: 2528-1615 (Jember: Universitas Muhammadiyah, 2016), hlm. 31
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3) Terkadang memerlukan pengaturan situasi dan kondisi berbeda,

jenis materi yang berbeda, dan gaya mengajar yang berbeda pula

4) Keadaan kelas tidak selalu memberikan lingkungan fisik yang

baik

5) Keberhasilan model Group Investigation tergantung pada

kemampuan siswa memimpin kelompok atau berjalan degan

baik.41

3. Pemahaman Konsep

a. Pengertian Pemahaman Konsep

Pemahaman diekspresikan dalam bentuk kemampuan

memahami informasi, memanfaatkan dan mengekstrapolasi dalam

konteks baru, menjelaskan makna, menginterpretasi fakta,

memprediksi dan mengekstrapolasi pengetahuan tersebut untuk

dimanfaatkan dalam situasi lain. Hasil belajar berupa pemahaman

dapat dibedakan menjadi tiga kategori yakni pemahaman terjemahan

(menerjemahkan bahasa atau istilah), pemahaman penafsiran

(menghubungkan bagian-bagian dari suatu kejadian, membedakan

yang pokok dengan yang bukan pokok), pemahaman ekstrapolasi

(kemampuan melihat makna yang tersirat, dapat membuat asumsi

41 Nur laila, Hariyono, dan Sumarmi, Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa pada
Pembelajaran Ips menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation, Jurnal
Teori dan Prakis Pembelajaran IPS, Vol. 1, No.2, ISSN: 2305-5347, ( Malang: Fakultas Negeri
Malang, 2016), hlm. 126-127
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tentang konsekuensi dari suatu kejadian).42Pemahaman merupakan

salah satu aspek dalam taksonomi Bloom pada ranah kognitif.

Bloom membagi pemahaman atas tiga macam yaitu pemahaman

translasi, pemahaman interpretasi dan pemahaman ekstrapolasi.

Pemahaman translasi, adalah kemampuan untuk memahami suatu

ide yang ditanyakan dalam cara lain dibandingkan dengan

pernyataan asli yang dikenal sebelumnya, misalnya mampu

mengubah soal kata-kata ke dalam simbol dan sebaliknya.

Pemahaman interpretasi adalah kemampuan untuk memahami bahan

atau ide yang direkam, diubah atau disusun dalam bentuk lain

(seperti grafik, tabel, diagram). Pemahaman ekstrapolasi adalah

keterampilan untuk meramalkan kekontinuan (kelanjutan)

kecenderungan yang ada menurut data tersebut, dengan kondisi yang

digambarkan dalam komunikasi yang asli, dengan demikian

menunjukkan bahwa pemahaman tidak hanya sekedar memahami

suatu informasi tetapi juga keobjektifannya, sikap dan makna yang

terkandung dalam suatu informasi atau dengan kata lain, seorang

siswa dapat mengubah suatu informasi yang ada dalam pikirannya ke

dalam bentuk lain yang lebih berarti.43 Siswa dikatakan memahami

bila mereka dapat mengkontruksi makna dari pesan-pesan

42 Wahab Jufri, Belajar dan Pembelajaran Sains, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013),
hlm. 61

43 Muhsin, Rahma Johar, dan Elah Nurlaelah, Peningkatan Kemampuan Pemahaman dan
Pemecahan Masalah Matematis Melalui Pembelajaran dengan Pendekatan Kontekstual, Jurnal
Peluang, Vol. 2, No.1, ISSN: 2302-5158, (Aceh: Program Pascasarjana, 2013), hlm. 15-16
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pembelajaran, baik yang bersifat lisan, tulis ataupun grafis, yang

disampaikan melalui pengajaran, buku, atau layar komputer.44

Konsep adalah materi pembelajaran dalam bentuk

defenisi/batasan atau pengertian dari suatu objek, baik yang bersifat

abstrak atau konkret. Saat mempelajari materi dalam bentuk konsep

membutuhkan pemahaman secara utuh atau lengkap, tidak bisa

sebagian-sebagian karena menyebabkan miskonsep atau salah

konsep. kata-kata operasional yang menunjukkan aktivitas siswa

mempelajari konsep antara lain: didefinisikan, klasifikasinan,

identifikasikan, ciri-ciri dan sebagainya.45 Konsep merupakan buah

pemikiran seseorang atau sekelompok orang yang dinyatakan dalam

defenisi sehingga melahirkan produk pengetahuan meliputi prinsip,

hukum dan teori. Konsep diperoleh dari fakta, peristiwa,

pengalaman, melalui generalisasi dan berfikir abstrak, kegunaan

konsep untuk menjelaskan dan meramalkan. Konsep menunjukkan

suatu hubungan antar konsep-konsep yang lebih sederhana sebagai

dasar perkiraan atau jawaban manusia terhadap pertanyaan-

pertanyaan yang bersifat asasi tentang mengapa suatu gejala  itu bisa

terjadi.46 Konsep juga membantu proses mengingat menjadi lebih

efisien. Ketika murid mengelompokkan objek untuk membentuk

sebuah konsep mereka dapat membentuk konsep tersebut, kemudian

44 Lorin W Anderson dan David R. Krathwohl, Loc.Cit., hlm 106
45 Trianto, Model Pembelajaran Terpadu, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 189
46 Syaiful Segala, Op.Cit.,  hlm. 71-74
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menyimpan karakteristik-karakteristik konsep tersebut. Murid-murid

membentuk konsep melalui pengalaman langsung dengan objek dan

kejadian dalam dunia mereka. Murid juga membentuk konsep

melalui pengalaman dari simbol-simbol (benda yang melambangkan

atau mewakili sesuatu yang lain). Sebagai contoh, kata-kata adalah

beberapa simbol. Demikian juga dengan rumus matematika, grafik

dan gambar. Beberapa konsep adalah relatif sederhana, jelas dan

konkret (lebih mudah untuk disepakati), sementara yang lainnya

lebih kompleks, samar-samar dan abstrak.47

Pemahaman konsep merupakan kemampuan siswa menguasai

materi pelajaran yang diberikan. Pemahaman konsep yang baik akan

membantu pemakaian konsep-konsep yang lebih kompleks. Ada dua

cara yang dapat digunakan untuk mengamati dan memperoleh

informasi yang digunakan peserta didik untuk mencapai konsep,

yaitu: (1) setelah suatu konsep dicapai, kita dapat meminta mereka

untuk menceritakan pemikirannya agar latihan terus berlangsung, (2)

kita dapat meminta siswa untuk menuliskan hipotesis mereka.48

Pemahaman konseptual adalah sebuah aspek yang penting dari

pembelajaran. Sebuah tujuan pembelajaran adalah untuk membantu

siswa memahami konsep utama dalam sebuah subjek daripada hanya

mengingat fakta-fakta terisolasi. Pada banyak kasus, pemahaman

47 John W, Santrock, Loc.CIt., hlm.2
48 Hiba Dertyana Siregar dan Motlan, Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Group

Investigation dan Pmahaman Konsep Awal terhadap Keterampilan Proses Sains Siswa, Jurnal
Pendidikan Fisika, Vol.5, No.1, e-ISSN: 2301-7651, (Medan: Unimed, 2016), hlm. 53
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konseptual ditingkatkan ketika guru menjelajahi sebuah topik secara

mendalam serta memberikan contoh-contoh yang sesuai dan menari

dari konsep yang terlibat. 49 Kategori pemahaman konsep siswa

terangkum di dalam tabel berikut:

Tabel  II.3 Kategori Pemahaman Konsep50

Kategori Pemahaman Konsep Rentang Nilai
Kurang 40,0 – 55,9
Cukup 56,0 – 65,9
Baik 66,0 – 79,9

Sangat Baik 80,0 – 100

Berikut ini indikator siswa yang memahami suatu konsep

menurut Badan Standar Nasional Pendidikan 2014 dalam model

penilaian kelas:51

1) Menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari

2) Mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan dipenuhi tidaknya

persyaratan yang membentuk konsep tersebut

3) Mengidentifikasi sifat-sifat operasi atau konsep

4) Menerapkan konsep secara logis

5) Memberikan contoh atau contoh kontra (bukan contoh)

6) Menyajikan konsep dalam berbagai macam bentuk representasi

matematis

49 John W, Santrock, Loc.CIt., hlm.2
50 Pramitha Sari, Pemahaman Konsep Matematika Siswa pada Materi Besar Sudut

Melalui Pendekatan PMRI, Jurnal Gantang, Vol. 2, No.1, ISSN: 2503-0671, (Pagaralam:
Universitas Muhammadiyah, 2017), hlm. 48

51 Permendikbud, 2014
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7) Mengaitkan konsep di dalam matematika ataupun di luar

matematika

8) Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup konsep.

b. Perbedaan Pemahaman Konseptual dan Pemahaman Faktual

Dalam psikologi kognitif, pengetahuan deklaratif biasanya

diistilahkan dengan “mengetahui bahwa”: mengetahui bahwa Bogota

adalah ibu kota kolombia, atau mengetahui bahwa pesergi adalah

bangunan dua dimensi yang keempat sisinya sama panjang.

Pengetahuan ini boleh jadi merupakan (1) elemen-elemen isi

tertentu, seperti istilah dan fakta, atau (2) konsep, asas, model, atau

teori yang lebih umum. Pada revisi pendidikan ini, dibedakan antara

pengetahuan tentang elemen-elemen isi  yang memiliki ciri-ciri

tersendiri (yakni istilah dan fakta) dan pengetahuan tentang batang

pengetahuan yang lebih besar dan lebih tertata (yakni, konsep, asas,

model, atau teori). Pengetahuan Faktual untuk menunjuk

pengetahuan tentang “berbit-bit” informasi yang memiliki ciri-ciri

tersendir, dan istilah Pengetahuan Konseptual untuk pengetahuan

yang lebih kompleks dan tertata.

Hasil riset juga membuktikan bahwa siswa tidak

menghubungkan antara fakta-fakta yang mereka pelajari di kelas dan

sistem ide yang lebih luas yang tecermin dalam pengetahuan seorang

pakar disiplin ilmu tertentu. Walaupun mengembangkan keahlian

dalam suatu disiplin ilmu dan mengembangkan berbagai cara pikir
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merupakan tujuan penting dalam pendididkan, siswa sering kali tidak

belajar untuk menerjemahkan atau menerapkan fakta-fakta dan ide-

ide yang mereka pelajari di kelas dalam rangka memahami

pengalaman mereka pada kehidupan sehari-hari. Ini dinamakan

masalah pengetahuan yang “lembam” (inert knowledge), yakni siswa

tampak menguasai banyak pengetahuan faktual tetapi sebenarnya

mereka tidak memahaminya secara sistematis dan ketat.

Salah satu ciri seorang ahli atau pakar adalah  bahwa dia tidak

hanya mengetahui banyak hal tentang disiplin ilmunya, tetapi juga

pengetahuannya tertata secara sistematis yang mencerminkan

pemahaman mendalam tentang materi kajiannya. Perpaduan antara

pengetahuan konseptual dan pemahaman yang mendalam  dapat

membantu sisiwa untuk menerjemahkan apa yang telah mereka

pelajari ke dalam kehidupan nyata, sehigga mereka dapat mengatasi

sebagian masalah pengetahuan lembam.

Tujuan-tujuan pendidikan  dapat terfokus pada guru dan siswa

dalam memperoleh beberapa bit dan potong pengetahuan tanpa

mengindahkan bagaimana “kesesuaian” informasi-inforasi ini

dengan cara pandang yang lebih luas atau sistematis. Dengan

membedakan Pegetahuan Konseptual dan Pengetahuan Faktual,

kami menunjukkan betapa pentingnya bagi para pendidik untuk

mengajarkan pemahaman yang mendalam tentang Pengetahuan
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Konseptual, bukan sekedar hapalan beberapa bit Pengetahuan

Faktual yang berdiri sendiri.52

4. Koloid

a. Pengertian Koloid

Koloid adalah campuran dari dua atau lebih zat yang salah satu

fasanya terdispersi sebagai sejumlah besar partikel yang sangat kecil

dalam fasa ke dua. Zat yang terdispersi dan medium penyangganya

dapat berupa kombinasi gas, cairan, atau padatan. Contoh koloid

antara lain campuran aerosol (cairan terdispersi dalam gas), asap

(partikel padatan dalam udara), susu (tetesan kecil minyak dan

padatan dalam air), mayones (tetesan kecil air dalam minyak), dan

cat (partikel pigmen padat dalam minyak untuk cat berdasar-minyak,

atau pigmen dari minyak yang terdispersi dalam air untuk cat lateks).

Partikel koloid lebih besar dari satu molekul, tetapi selalu kecil untuk

dilihat oleh mata.53

Berdasarkan ukuran partikel campuran dapat dibagi menjadi tiga

golongan, yaitu larutan sejati, koloid dan suspensi kasar. Sebenarnya

cukup sulit membedakan ketiga jenis campuran itu, kecuali dilihat

dari ukuran (jari-jari) partikelnya

Partikel larutan : 0,1 – 1 mµ

Partikel koloid : 1 – 100 mµ

Partikel suspensi kasar : > 100 mµ

52 Lorin W Anderson dan David R. Krathwohl, loc.Cit., hlm 62
53 Oxtoby, Loc.Cit.,
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Karena ukuran partikelnya amat kecil, maka koloid tidak dapat

disaring degan kertas saring biasa dan filter porselin, tetapi dapat

dengan filter ultra atau kolodium, karena pori-porinya lebih kecil

Tabel II.4 Ukuran Pori-pori Saringan
Macam saringan Diameter (mµ)

Kertas saring
Filter Porselin

Filter Ultra (kolodion)

2000 -10.000
100
1

b. Penggolongan koloid

Berdasarkan fasa terdispersi dan fasa pendispersinya, koloid

disebut juga  disperse koloid yang dapat dibagi  atas delapan jenis,

yaitu:

Tabel II.5 Jenis Sistem Disperse Koloid
Fasa

terdispersi
Fasa

pendispersi
Nama Contoh

Gas Cair Buih Busa sabun, busa air

Gas Padat Busa
Batu apung, karet

busa
Cair Gas Aerosol Cair Karet
Cair Cair Emulsi Susu
Cair Padat Emulsi Padat Asap, abu
Padat Gas Aerosol padat Mentega
Padat Cair Sol Cat

Padat Padat Sol padat
Zat warna dalam

kaca

Ditinjau dari interaksi fasa terdispersi dengan fasa pendispersi

(medium), koloid dapat pula dibagi atas koloid liofil dan liofob.

1) Koloid liofil, yaitu koloid yang suka berikatan dengan

mediumnya sehingga sulit dipisahkan atau sangat stabil. Jika

mediumnya air disebut koloid hidrofil, yaitu suka air, contohnya

agar-agar dan tepung kanji (amilum) dalam air
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2) Koloid liofob, yaitu koloid yang tidak menyukai mediumnya

sehingga cenderung memisahkan, dan akibatnya tidak stabil.

Bila mediumnya air, disebut koloid hidrofob (tidak suka air),

contohnya sol emas dan koloid Fe(OH)3 dalam air.54

c. Sifat Koloid

Koloid adalah suatu campuran sehingga sifatnya ada yang sama

dan ada yang berebeda dengan larutan. Sifat khusus koloid timbul

akibat partikelnya yang lebih besar daripada partikel larutan. Sifat itu

adalah sebagai berikut:

1) Sifat optik

Ukuran partikel koloid agak  besar, maka cahaya yang

melewatinya akan dipantulkan. Arah pantulan itu tidak teratur

karena partikel tersebar secara acak sehingga pantulan cahaya

itu berhamburan ke segala arah, yang disebut efek tyndall. Hal

ini tidak terjadi dalam larutan, karena partikelnya sangat kecil

sehingga tidak mengubah arah cahaya.

2) Sifat kinetik

Sebagai partikel yang bebas dalam mediumnya, partikel

koloid selalu bergerak ke segala arah. Gerakannya selalu lurus

dan akan patah bila bertabrakan degan partikel lain. Gerakan itu

disebut gerakan brown. Gerakan ini dapat diteliti dengan

mikrosop optik, untuk mengamati cahaya yang lewat dalam

54 Syukri. S, Kimia Dasar 2, (Bandung : ITB, 1999), hlm. 453-455
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koloid dengan latar belakang gelap, yang terlihat bukanlah

partikel koloid,  melainkan bintik-bintik cahaya yang berkilauan.

Gerakan brown menunjukkan bahwa partikel koloid terdifusi

lambat.

3) Adsorbsi

Materi dalam keadaan koloid mempunyai jumlah

permukaan yang lebih luas dibandingkan dalam bentuk

gumpalan. Contohnya sebuah kubus berisi 1 cm dan dipotong

menjadi kubus-kubus kecil. Semakin kecil kubus kecil itu,

semakin besar pula luas permukaan yang dihasilkannya. Pada

partikel koloid terdapat gaya Van Der Waals terhadap molekul

atau ion lain di sekitarnya. Melekatnya zat lain pada permukaan

koloid itu disebut adsorpsi, contohnya adsorpsi Fe3+ pada koloid

Fe2O3 x H2O. Suatu koloid umumnya hanya mengadsorpsi ion

positif atau ion negatif saja. Ion yang teradsorpsi dapat

membentuk satu atau dua lapisan.

4) Sifat Listrik

Partikel koloid yang telah mengadsorpsi  ion akan

bermuatan listrik sesuai degan muatan ion yang diserapnya.

Contohnya koloid Fe2O3 bermuatan positif setelah mengadsorpsi

Fe3+, dan koloid As2S3 bermuatan negatif karena mengadsorpsi

ion negatif.
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Muatan koloid dapat diketahui dengan mencelupkan batang

elektroda, yang bermuatan positif akan tertarik (berkumpul) ke

elektroda negatif, sedangkan bermuatan negatif tertarik ke

elektroda positif.

5) Koagulasi

Koloid bila dibiarkian dalam waktu tertentu akan

terpengaruh oleh gaya gravitasi, sehingga partikelnya turun

perlahan ke dasar bejana yang disebut koagulasi, atau

penggumpalan. Waktu koagulasi koloid bevariasi anatara satu

dengan yang lain. Koagulasi spontan umumnya lambat dan

dapat dipercepat dengan alat sentrifugal ultra. Alat ini akan

memutar koloid dengan kecepatan tinggi sehingga partikel

didorong ke dasar tabung reaksi.55

d. Pembuatan Koloid

Suatu sistem koloid dapat dibuat dengan dua cara, yaitu dispersi

dan kondensasi

1) Dispersi

Gumpalan materi atau suspensi kasar dapat diubah menjadi

lebih kecil sehingga tersebar dan berukuran koloid. Membuat

koloid dengan memecah gumpalan itu disebut disperse

(penyebaran), yaitu dengan cara sebagai berikut:

55 Syukri. S, Ibid., hlm. 455-458
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a) Cara mekanik, yaitu menggerus (menggiling) partikel kasar

sampai berukuran koloid, contohnya membuat koloid

belerang dan ure masing masing dari butirannya.

b) Cara elektrik, yaitu membuat koloid dengan mencelupkan

dua elektroda logam (seperti emas) ke dalam air. Kemudian

diberi listrik tegangan tinggi sehingga suhunya sangat

tinggi. Akibatnya, atom-atom emas lepas dari elektroda dan

bergabung membentuk partikel koloid emas. Demikian juga

membuat koloid logam lain, seperti platina dan perak.

c) Cara peptisasi, yaitu membuat koloid dengan menambahkan

suatu cairan kepada partikel kasar (endapan) sehingga pecah

menjadi koloid. Contohnya membuat koloid AgCl dengan

menambahkan air suling ke dalam padatan AgCl, dan

menambahkan HCl encer pada endapan Al(OH)3 untuk

mendapatkan koloid Al(OH)3.

2) Kondensasi

Kondensasi adalah kebalikan dari dispersi, yaitu

penggabungan  (kondensasi) partikel kecil menjadi lebih besar

sampai berukuran koloid penggabungan itu  terjadi dengan

berbagai cara, diantaranya sebagai berikut:

a) Cara reaksi kimia, yaitu menambahkan pereaksi tertentu ke

dalam larutan sehingga hasil reaksinya berupa koloid.
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(1) Cara reduksi, yaitu mereduksi logam dari senyawa

sehingga terbentuk agregat atom logam. Contohnya

membuat koloid emas dengan mereduksi emas klorida

dengan stannic klorida.

2AuCl3(aq) +   3SnCl2(aq) 2Au(koloid) +  SnCl4(aq)

(2) Cara oksidasi, yaitu mengoksidasi unsur dalam

senyawa sehingga terbentuk unsur bebas. Contohnya

dalam membuat koloid belerang dengan mengoiksidasi

hydrogen sulfide dengan SO2

2H2S(g) + SO2(aq) 2S(koloid) + H2O(l)

(3) Cara hidrolisis, yaitu menghidrolisis senyawa ion

sehingga terbentuk senyawa yang sukar larut (koloid).

Contohnya dalam membuat koloid Fe(OH)3 dengan

memasukkan larutan FeCl3 ke air dalam panas

FeCl3(aq) + H2O(l) Fe(OH)3(koloid) + HCl(aq)

(4) Reaksi metatesis, yaitu penukaran ion sehingga

terbentuk senyawa yang sukar larut (koloid).

Contohnya dalam membuat koloid AgBr dengan

mereaksikan larutan AgNO3 dengan KBr.

AgNO3(aq) +   KBr(aq)  AgBr(koloid) +   KNO3(aq)

b) Cara pertukaran pelarut, koloid dapat dibuat dengan

menukar pelarut atau menambahkan pelarut lain, jika

senyawa lebih sukar larut dalam pelarut kedua. Contohnya
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dalam membuat koloid belerang, dengan menambahkan air

ke dalam larutan belerang dalm alkohol.

c) Pendinginan berlebih, koloid dapat terjadi bila campuran

didinginkan sehingga salah satu senyawa membeku

(koloid). Contohnya membuat koloid es dengan

mendinginkan campuran eter atau klroform dengan air.56

e. Pemurnian Koloid

Suatu koloid biasanya mengandung senyawa lain yang larut,

yang dapat dimurnikan dengan cara dialisis, elektroosmosis, atau

elektroforesis

1) Cara dialisis

Jika slang yang terbuat dari selaput semipermeabel

dimasukkan ke dalam koloid dan dialiri cairan murni terus

menerus, maka molekul kecil atau ion akan masuk ke dalam

slang dan  terbawa ke luar, sehingga koloid makin lama makin

murni. Cara ini disebut dialisis. Cara dialisis lain adalah dengan

memasukkan koloid ke dalam kantong (bahannya bersifat

semipermeabel dan dicelupkan ke dalam medium beberapa lama

sehingga molekul kecil atau ion keluar dari kantong. Jika

medium (cairan) diganti dengan berkali-kali dengan yang baru

akan didapat koloid yang makin tinggi kemurniannya.

56 Syukri. S, Ibid., hlm. 458-460
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2) Elektroosmosis

Koloid yang mengandung ion dapat dimurnikan dengan

cara elektroosmosis, yaitu dengan memaksa ion-ion melewati

pori selaput semipermeabel dengan bantuan listrik.

3) Elektroforesis

Campuran beberapa koloid yang bermuatan listrik dapat

dipisahkan berdasarkan perbedaan difusinya. Koloid yang cepat

berdifusi akan sampai di elektroda lebih dulu. Cara ini sering

dipakai dalam analisis protein, asam nukleat dan polisakarida

dalam biokimia dan biologi.

f. Koagulasi dan penstabilan koloid

1) Koagulasi

Partikel koloid kadang-kadang mempunyai daya tarik yang

kuat sesamanya sehingga membentuk gumpalan padat yang

disebut koagulasi. Gumpalan ini mengendap di dasar bejana dan

hilanglah sifat koloid sistem. Koagulasi dapat terjadi secara

kebetulan atau disengaja. Adakalanya, kita ingin koloid

berkoagulasi sehingga disaring untuk  menambahakan air.

Koagulasi dapat dilakukan dengan empat cara berikut:

a) Cara elektroforesis

Koloid diberi  arus listrik sehingga partikel bergerak

ke  elektroda yang berlawanan muatannya. Akibatnya



43

partikel menjadi netral  dan akhirnya menggumpal dan

mengendap di sekitar elektroda itu.

b) Cara pemanasan

Suatu koloid bila dipanaskan akan terkoagulasi karena

energi partikel menjadi lebih besar, dan tabrakan sesamanya

dapat membentuk ikatan dan akhirnya menggumpal.

c) Penambahan elektrolit

Koloid yang dapat menyerap ion akan terkoagulasi

bila ditambah larutan elektrolit, karena menjadi tidak stabil,

contohnya koloid Fe(OH)3, bila ditambah ion negatif, seperti

PO4
3-. Koloid Fe(OH)3 distabilkan oleh Fe3+ di permukaan

itu lepas karena membentuk FePO4. Akibatnya koloid,

menjadi tidak stabil dan terkoagulasi. Koloid yang

distabilkan oleh ion negatif seperti As2S3, akan terkoagulasi

bila ditambah ion positif, karena ion negatif yang

teradsorpsi ditarik oleh ion positif tersebut.

d) Mencampur dua macam koloid

Bila dua macam koloid (sol) yang berlawanan

muatannya dicampur akan menimbulkan koagulasi karena

ada daya tarik listrik antara keduanya. Contohnya koloid

Fe(OH)3 dengan As2S3.
57

57 Syukri. S, Ibid., hlm. 460-462
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2) Penstabilan koloid

Partikel koloid (seperti sol) bila dibiarkan lambat laun akan

membentuk gumpalan dan mengendap tanpa pengaruh dari luar.

Contohnya air susu dan darah apabila dibiarkan akan

membentuk padatan di dasar bejana. Supaya tidak mengendap,

maka koloid harus diberi perlakuan sebagai berikut.

(1) Menambahkan ion

Pada umumnya koloid (sol) dapat menyerap ion

sehingga akan bermuatan listrik. Partikel koloid yang

bermuatan akan tolak menolak sesamanya. Akibatnya,

koloid akan stabil dan tidak terkoaguasi. Contohnya koloid

Fe2O3 x H2O dapat distabilkan degan Fe3+, karena menyerap

ion tersebut.

(2) Dialisis

Koloid bermuatan akan stabil karena tolak menolak

antar partikel. Koloid jenis ini akan terkoagulasi jika dalam

sistem terdapat ion yang muatannya berlawanan dengan

muatan koloid, karena partikel koloid menjadi netral.

Koagulasi ini dapat dicegah dengan mengeluarkan ion

tersebuut secara dialisis.

(3) Menambah emulgator

Koloid dalam bentuk emulsi (tetesan cairan dalam

medium cairan lain) dapat distabilkan dengan menambah
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zat yang lain yang disebut emulgator. Contohnya, bila air

dan minyak dicampur dan dikocok kuat akan membentuk

partikel koloid minyak dalam air. Kemudian partikel itu

bergabung kemballi sehinngga akhirnya air dan minyak

memisah. Akan tetapi, bila ke dalam campuran itu

dilarutkan sabun, mengakibatkan partikel minyak minyak

tetap teremulsi di dalam air, atau sebaliknya, emulsi air

dalam minyak.

g. Kegunaan Koloid

Beberapa keutungan koloid yang dapat digunakan akan dijelaskan

berikut ini.

1) Mengurangi polusi udara

Gas buangan pabrik yang mengandung asap dan partikel

berbahaya dapat diatasi dengan menggunakan alat yang disebut

pengendap Cottrell. Asap buangan itu dimasukkan ke dalam

ruangan bertegangan listrik tinggi  sehingga electron

mengionkan molekul udara. Partikel asap akan menyerap ion

positif dan tertarik ke elektroda negatif sehingga menggumpal.

Akhirnya gas yang keluar bebas asap padatan.

2) Penggumpalan lateks

Lateks adalah koloid karet dalam air, berupa sol bermuatan

negatif. Bila ditambah ion positif, lateks menggumpal dan dapat

dibentuk sesuai cetakan.
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3) Membantu pasien gagal ginjal

Darah banyak mengandung partikel koloid, seperti sel darah

merah, sel darah putih dan antibodi. Orang yang ginjalnya tidak

mampu mengeluarkan senyawa beracun dari darah, seperti urea

dan keratin, disebut gagal ginjal. Orang ini dapat dibantu dengan

cara dialisis, yaitu mengisap darahnya dan dialirkan ke dalam

alat (disebut alat cuci darah) sehingga urea dan kertatin serta

ion-ion lain ditarik keluar.

4) Penjernihan air

Air yang jernih harus bebas koloid, oleh karena itu air diberi

aluminium sulfat atau tawas. Tawas akan terurai menjadi Al3+

dan SO4
2- yang mengkoagulasi (menggumpalkan) partikel

koloid sehingga mengendap di dasar wadah dan air menjadi

jernih.

5) Sebagai deodorant

Keringat biasanya mengandung protein yang dapat

menimbulkan bau bila diuraikan oleh bakteri yang banyak

terdapat di tempat basah, seperti ketiak. Bila ditempat itu diberi

deodorant, bau itu dapat berkurang atau hilang, karena

deodorant mengandung aluminium klorida untuk

mengkoagulasi (mengendapkan) protein dan keringat.
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6) Sebagai bahan makanan dan obat.

Ada bahan makanan dan obat berwujud padat sehingga

tidak enak dan sulit ditelan tambahan lagi, zat ini tidak dapat

larut dalam cairan (air). Untuk mengatasinya, zat itu dikemas

dalam bentuk koloid sehingga mudah diminum, contohnya susu

encer.

7) Sebagai bahan kosmetik

Ada berbagai bahan kosmetik berupa padatan, tetapi lebih

baik jika dipakai dalam bentuk cairan. Untuk itu biasanya dibuat

berupa koloid dalam bentuk tertentu.

8) Bahan pencuci

Sabun sebagai pembersih karena dapat mengemulosi

minyak dalam air, sabun dalam air terion menjadi Na+ dan ion

asam lemak. Kepala asam lemak yang bermuatan negatif larut

dalam air, sedangkan ekornya larut dalam minyak. Hal ini

menyebabkan tetesan minyak larut dalam air.58

B. Penelitian yang Relavan

Dalam melakukan penyusunan makalah ini, penulis merujuk kepada

penelitian-penelitian terdahulu yang relavan. Penelitian-penelitian terdahulu

yang relavan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan Julita sari, Amrul Bahar dan Dewi Handayani

membuktikan bahwa penggunaan model pembelajaran Discovery

58 Syukri. S, Ibid., hlm. 462-465
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Learning yang lebih efektif dari pada model pembelajaran Group

Investigation terhadap hasil belajar siswa pada materi pokok hukum

hukum dasar kimia. Hal ini terlihat dari hasil uji t pihak kanan diperoleh

thitung kognitif (2,17) lebih besar dari pada nilai ttabel (1,67).59 Persamaan

penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian yang relavan ini

adalah dari segi variabel bebas yang digunakan yaitu model Discovery

Learning dan Group Investigation. Adapun perbedaannya dilihat dari

segi subjek dan variabel terikat yang diteliti. Pada penelitian

sebelumnya variabel terikatnya adalah hasil belajar, sedangkan pada

penelitian kali ini meneliti  tentang pemahaman konsep.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Maria Fransiska dan Lestari Budi Utami

membuktikan bahwa setelah difasilitasi dengan strategi Discovery

Learning, nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 96 dan khusus untuk

soal pemahaman konsep nilai rata-rata proses belajar lebih baik dari

kondisi awal.60 Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan

penelitian yang relavan ini dapat dilihat dari segi variabel bebas yang

digunakan yaitu menggunakan salah satu model pembelajaran yang

peneliti bandingkan, yaitu model Discovery Learning, sedangkan dari

segi variabel terikatnya sama-sama meneliti pemahaman konsep.

Adapun perbedaannya dilihat dari segi subjek dan juga variabel bebas

yang digunakan. Pada penelitian sebelumnya, variabel bebas yang

59 Julita Sari, Amrul Bahar, dan Dewi Handayani, Op. Cit., hlm. 63-64
60 Maria Fransiska dan Lestari Budi Utami, Penerapan Strategi Discovery Learning (DL)

untuk Meningkatkan Keterampilan Berfikir Kritis dan Pemahaman Konsep IPA, Jurnal Inovasi
Pembelajaran, Vol.3, No.1,  ISSN: 2460-0873, (Blitar: SMP Negeri 2 Blitar, 2017), hlm. 488-489
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diteliti adalah satu model pembelajaran, sedangkan pada penilitian saat

ini peneliti membandingkan dua pembelajaran yaitu Discovery

Learning dan Group Investigation .

3. Penelitian dari K. Suartika, Arnyana dan Setiawan membuktikan bahwa

model pembelajaran Group Investigation mampu memberikan nilai

pemahaman konsep dan berfikir kreatif yang lebih baik dibandingkan

dengan model pembelajaran siklus belajar. Hal ini dibuktikan dari Fhitung

= 47,99 dan Ftabel= 4,00 sehingga keputusannya adalah Fhitung > Ftabel

sehingga H0 ditolak. 61 Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti

dengan penelitian yang relavan ini terletak pada variabel bebas dan

terikatnya. Pada variabel bebas, menggunakan salah satu model

pembelajaran yang peneliti bandingkan, yaitu model Group

Investigation, sedangkan dari segi variabel terikatnya sama-sama

meneliti pemahaman konsep. Adapun perbedaannya dilihat dari

variabel terikat dan juga variabel bebas yang diteliti. Penelitian

sebelumnya meneliti pengaruh model Group Investigation terhadap

pemahaman konsep dan berfikir kreatif, sedangkan pada penelitian

yang dilakukan peneliti membandingkan model Discovery Learning

dan Group Investigation terhadap pemahaman konsep siswa.

61 K. Suartika, I B. Arnyana, dan G A. Setiawan, Pengaruh Model Pembelajaran
Kooperatif Tipe Group Investigation (GI) terhadap Pemahaman Konsep Biologi dan
Keterampilan Berpikir Kreatif Siswa SMA, Jurnal Pascasarjana, Vol. 3, (Singaraja: Universitas
Pendidikan Ganesha, 2013), hlm. 7
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C. Konsep Operasional

1. Model Pembelajaran Discovery Learning dan Group Investigation

Sebagai Variabel Bebas

Untuk mengoperasionalkan konsep maka penelitian merujuk

kepada penggunaan model pembelajaran Discovery Learning dan

Group Investigation sebagai variabel bebas. Adapun prosedur dari

penelitian ini adalah :

a. Tahap persiapan

1) Menetapkan kelas penelitian yaitu kelas XI SMAN Plus

Provinsi Riau.

2) Menetapkan pokok bahasan yang akan disajikan pada penelitian

yaitu Sistem Koloid.

3) Mempersiapkan perangkat pembelajaran berupa silabus,

program semester, RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran),

LKPD (Lembar Kerja kerja Siswa), dan soal tes pengetahuan.

4) Menentukan kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2.

b. Tahap Pelaksanaan

Pada kelas eksperimen 1 diberikan perlakuan model

pembelajaran Group Investigation, sedangkan kelas eksperimen 2

diberikan model pembelajaran Discovery Learning. Adapun

langkah-langkah pelaksanaannya adalah sebagai berikut:
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Kelas eksperimen 1:

1) Peserta didik memilih berbagai sub-topik dalam suatu wilayah

masalah umum yang biasanya digambarkan terlebih dahulu oleh

guru.

2) Peserta didik merencanakan berbagai prosedur belajar khusus,

tugas dan tujuan umum yang konsisten dengan berbagai topik

dan sub-topik yang telah dipilih.

3) Peserta didik melaksanakan rencana yang telah dirumuskan pada

langkah (2) dan mengerjakan LKPD.

4) Peserta didik mempersiapkan laporan akhir sebelum melakukan

presentasi.

5) Semua kelompok menyajikan suatu presentasi yang menarik

dari berbagai topik yang telah dipelajari.

6) Peneliti beserta peserta didik melakukan evaluasi mengenai

konstribusi tiap kelompok terhadap pekerjaan kelas sebagai

suatu keseluruhan.

Kelas eksperimen 2:

1) Peneliti memberikan rangsangan kepada peserta didik.

2) Peneliti memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk

melakukan identifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang

berkaitan dengan permasalahan.

3) Peneliti memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk

melakukan proses pengumpulan informasi sebanyak-banyaknya.
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4) Peserta didik mengolah informasi yang didapat dan mengerjakan

soal-soal yang pada lembar LKPD.

5) Peserta didik dan peneliti mendiskusikan hipotesis yang telah

dibuatnya.

6) Peserta didik berdiskusi untuk menarik kesimpulan.

c. Tahap Akhir

1) Pada kelas eksperimen 1 dan eksperimen 2 setelah semua materi

pokok bahasan Sistem Koloid selesai diajarkan, peneliti

memberikan posttest mengenai pokok bahasan tersebut untuk

menentukan peningkatan pemahaman konsep siswa.

2) Data akhir (nilai posttest) yang diperoleh dari kedua kelas akan

dianalisis menggunakan rumus statistik.

3) Pelaporan.

2. Pemahaman Konsep Kimia sebagai Variabel Terikat

Pemahaman konsep adalah tingkat kemampuan yang

mengharapkan siswa mampu memahami konsep serta dapat

menjelaskan kembali konsep tersebut dengan kata sendiri dengan

pengetahuan yang dimilikinya tanpa mengubah artinya.

Adapun indikator pemahaman konsep yang akan diukur adalah

menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari, mengklasifikasikan

objek-objek berdasarkan dipenuhi tidaknya persyaratan yang

membentuk konsep tersebut, mengidentifikasi sifat-sifat operasi atau

konsep, menerapkan konsep secara logis, memberikan contoh atau
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contoh kontra (bukan contoh), menyajikan konsep dalam bentuk

representasi matematis dan mengembangkan syarat perlu atau syarat

cukup konsep

Tabel II.6 Keterkaitan Model Pembelajaran dan Pemahaman Konsep
Discovery
Learning

Indikator
Pemahaman Konsep

Group
Investigation

Indikator
Pemahaman Konsep

Stimulasi Mengidentifikasi
topik

Mengidentifikasi
sifat-sifat operasi atau
konsep

Identifikasi
masalah

Mengidentifikasi sifat-
sifat operasi atau
konsep

Merencanakan
tugas yang akan
dipelajari

Pengumpulan
data

Melaksanakan
investigasi

Menerapkan konsep
secara logis
Memberikan contoh
atau contoh kontra
dan mengembangkan
syarat perlu atau
syarat cukup dari
suatu konsep

Pengolahan
data

Menerapkan konsep
secara logis dan
memberikan contoh
atau contoh kontra
dan mengembangkan
syarat perlu atau
syarat cukup dari
suatu konsep

Menyiapkan
laporan akhir

Verivikasi Menyatakan ulang
konsep,
mengklasifikasikan
objek-objek
berdasarkan dipenuhi
tidaknya persyaratan
yang membentuk
konsep tersebut, dan
menyatakan konsep
dalam bentuk
representasi
matematis

Mepresentasikan
laporan akhir

Menyatakan ulang
konsep,
mengklasifikasikan
objek-objek
berdasarkan dipenuhi
tidaknya persyaratan
yang membentuk
konsep tersebut, dan
menyatakan konsep
dalam bentuk
representasi
matematis

Generalisasi Evaluasi
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D. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan meenjadi hipotesis

alternatif (Ha) dan hipotesis nihil (Ho) sebagai berikut:

Ha : Adanya perbedaan yang signifikan terhadap pemahaman konsep

siswa melalui model pembelajaran Discovery Learning dan model

pembelajaran Group Investigation pada pokok bahasan Sistem

Koloid kelas XI SMAN Plus Provinsi Riau.

Ho : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap pemahaman

konsep siswa melalui model pembelajaran Discovery Learning dan

model pembelajaran Group Investigation pada pokok bahasan

Sistem Koloid kelas XI SMAN Plus Provinsi Riau.


